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Abstract 
    Pneumonia caused by Covid-19 is highly contagious and contagious and has several 

transmissions. Due to the importance of breastfeeding for mothers and infants, many women 

refuse to breastfeed due to lack of knowledge about the transmission of coronary heart disease 

through breast milk. Therefore, the present study was performed with the aim of reviewing 

breastfeeding knowledge and its effective factors in Covid-19 pandemic. This study was a 

conceptual review method that was conducted by reviewing published sources in Persian in 

Mag Iran, SID, Barkat databases and in English in Pub Med, Library of Cochrane, Scopus and 

Google scholar databases. Search using Persian keywords including awareness, breastfeeding, 

Covid-19, effective factors and keywords; Awareness, Breastfeeding, COVID-19 was searched 

in the period December 2019 to June 2021. At the end of the 39 articles searched, 5 articles 

related to the purpose were reviewed. By classifying the results of the studies, women's 

knowledge about breastfeeding in the Covid-19 pandemic was divided into four areas, which 

include; Awareness of breastfeeding and strengthening the mother-infant relationship, 

Awareness of breastfeeding and Covid-19 transmission, Awareness of women of breastfeeding 

and reduction of neonatal mortality  and Women's awareness of breastfeeding and reduction of 

breast and ovarian cancer. Factors such as age, education, marital status, place of residence, 

medical counseling and social support affect women's awareness of breastfeeding in the  

Covid-19 pandemic. The results of studies showed that lactating women need to receive 

accurate information and it is recommended that due to the quarantine conditions in the Corona 

pandemic, this information should be provided to pregnant and lactating mothers by midwives 

and staff working in health centers through virtual groups.    
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 چكيده
 ی کروناماریانتقال ب نهیدر زم یکاف ینداشتن آگاه لیاز زنان به دل یاریمادر و نوزاد بس یبرا یردهیش تیبا توجه به اهم   

بر آن در  مؤثرو عوامل  یردهیبر دانش ش یلذا مطالعه حاضر با هدف مرور کنندیمامتناع  یردهیاز ش مادر ریش قیاز طر

در  یبه زبان فارس منتشرشدهبا مرور منابع  که بوده استمفهومی مطالعه به روش مرور  نیا انجام شد. 91-کووید یپاندم

 و Pub Med، Library of Cochrane، Scopus ؛یهاگاهیپادر  یسیو به زبان انگل Mag Iran ،SID ،Barkat یهاگاهیپا

Google scholar  در بازه  مؤثرعوامل  ،91-دیکوو ،یردهیش ،یآگاه ؛شامل یهادواژهیکلانجام شد. جستجو با استفاده از

قرار  یموردبررسمقاله مرتبط با هدف  5مقاله جستجو شده، 91 در انتها از شد. جستجو 9199 ژوئن تا 9191دسامبر  یزمان

 طهیدر چهار ح 91-نسبت به شیردهی در پاندمی کووید زناندانش حاصل از مطالعات،  جینتا یبندطبقهبا  .گرفت

 یآگاه، 91-کوویدو انتقال  یردهیاز ش یآگاه، رابطه مادر و نوزاد تیو تقو یردهیاز ش یآگاه ؛شامل شد که یبندمیتقس

چون  یعواملبود.  سرطان پستان و تخمدان اهشو ک یردهیزنان از ش یو آگاهنوزادان  یتیو کاهش مورتال یردهیزنان از ش

زنان نسبت به  یآگاه زانیبر م یاجتماع تیو حما یپزشک یهامشاوره ،یتاهل، محل زندگ تیوضع الت،یسن، تحص

 نیاز 91-کوویدشیرده درزمان پاندمی  اصل از مطالعات نشان داد زناننتایج ح باشد. یموثر م 91-کووید یدر پاندم یردهیش

و  ماماهااین مطالب توسط  کرونا یدر پاندم نهیقرنط طیبا توجه به شرا گرددیمدارند و توصیه  صحیح اطالعات دریافت به

 ئه گردد.ارا ردهیش به مادران باردار و یمجاز یگروه ها قیاز طر یبهداشت شاغل در مراکز کارکنان
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 مقدمه
 9دیاس کیبونوکلئیر یحاو روسیو کی روس،یکرونا و 

و  یدستگاه تنفس یهاعفونتکه غالبا  باشدیمسو مثبت 

دارد. در دو دهه گذشته، کرونا  یرا در پ یگوارش

بزرگ را به وجود آورده است:  یدمیدو اپ روسیو

دود ح ریوممرگنفر با نرخ  8118 که 9یسندرم حاد تنفس

نفر با  9591که  9انهیخاورم یدرصد و سندرم تنفس 5/91

 (.9)تدرصد را مبتال کرده اس 0/90 ریوممرگنرخ 

در ووهان  9191بار در دسامبر  نیاول 91-دیکوو یماریب

شده از نظر  دییتا ماریب نیاول. شد ریگهمهکشف و  نیچ

 9191سال  هیژانو 99کرونا در  روسیبه و یآلودگ

استان در  99شده که  دییتا هیژانو 91ر د گزارش شد.

 روسیو نیکشور در سراسر جهان آلوده به ا 98و  نیچ

 ncov-2019روسیو نیدر ابتدا ا. (9-9)شده اند

 دندینام 90-دیکوو-شد و سپس آن را سارس یگذارنام

 915-دیکوو کندیم جادیکه به دنبال آن ا یماریو ب

پاکت  یها رونیو یدارا 9-دیکوو-سارس. (0)شد دهینام

 کینانومتر، با  51-911حدود در  هاآندار است که قطر 

 .(5)باشدیم سو مثبت RNA ژنوم

 شودیم جادیا 91-دیکوو یماریکه به دنبال ب یپنومون

 یرا انتقال نیچند یاست و دارا یو مسر یعفون اریبس

سازمان بهداشت  یگسترده از سو وعیش لیاست و به دل

 یبهداشت عموم یاورژانس جهان کیبه عنوان  یجهان

 ،یاز راه قطرات تنفس 91-دیکوو. (9)است شدهاعالم

 (.5)شودیمدر هوا منتقل  لقو ذرات مع یتماس جسم

 یسیرونو مرازیپل رهیزنج شیبا آزما یماریب نیا

احتمال  91-دیکوو. (2)شود یداده م صیتشخ 2معکوس

دهد و بر رفاه  رییرا تغ نیمادر و جن یمنیا یهاپاسخدارد 

حاصل از  جینتا (.7)بگذارد ریمادران و نوزادان تاث

 9 نیوتانسیمبدل آنژ میمطالعات نشان داد که آنز

ها میآنز نیباشد. ا COVID-19 زبانیم رندهیگ تواندیم

                                                 
1. RNA 
2. SARS 
3. MERS 
4. SARS-COV-2 
5. COVID-19 
6. RT-PCR 

ب، روده، قل ه،یر دو پیت یهاتیسطح پنوموس یرو

 نیرن ستمیو جفت قرار دارد و س هیکل ضه،یحفره دهان، ب

مبدل  میآنز تیرا با متعادل کردن فعال نیوتانسیآنژ

کم  اریوجود بس لی. به دلکندیم میتنظ نیوتانسیآنژ

 ن،یجن-رابط مادر یدر اعضا  ACE2یهارندهیگ

از  یاز راه عمود تواندینم ادیز احتمالبه 91-دیکوو

 روس،یکرونا و ریاخ ی. در پاندمابدیتقال ان نیمادر به جن

از مادر به  روسیدر مورد انتقال و یادیز یهاینگران

 نیشتریوجود دارد. ب یردهیو ش مانیزا ینوزاد در ط

 و مشترک مادر تیریمد به خاطر موضوع نیا تیاهم

 دیباشد. با تاک یم یردهیش تیو اهم مانینوزاد پس از زا

سالمت  ییطال دیمادر کل ریبا ش هیمساله که تغذ نیبر ا

از دستورالعمل سازمان  تیمادر و نوزاد است و با تبع

 ریانحصاری نوزاد با ش هیبر تغذ یمبن یبهداشت جهان

و با توجه به ضعف و عدم  یماهه اول زندگ 2 رمادر د

نوزادان بخصوص نوزادان نارس  یمنیا ستمیتکامل س

 91-دیکوو یمادر در پاندم رینوزادان با ش هیتغذ تیاهم

 91-دیکوو)تغذیه با شیر مادر در شودیمپر رنگ تر 

است  ینعمت اله نیمهم تر رمادریش دیترد بدونفارسی( 

بشر نتوانسته  ر،یچشمگ یهاشرفتیپکه با توجه به 

مادر موجب  ریبا ش هیکند. تغذ دیهمانند آن تول یبیترک

. (1)شودیم رخواریش یو روان یبهبود رشد جسم

رشد  کیتحر ،یمنیا ستمیموجب تکامل س یردهیش

فعال در  یمنیدر دستگاه گوارش، شروع ا دیمف یباکتر

و نوزاد، کاهش  یمادر یبدو تولد، تماس حداکثر

و هضم راحت در نوزاد  ریتحمل آسان ش بوست،ی

مادر موجب از دست دادن وزن  یبرا یردهی. ششودیم

 یرحم براانقباضات  شیافزا مان،یبعد از زا یاضاف

 جهیبهبود برگشت رحم در نت ،یرحم یزیکنترل خونر

کاهش خطر سرطان پستان،  ن،یتوس یاکس یآزادساز

و باعث  یاستخوان، کاهش احتمال حاملگ یکاهش پوک

   (.91)شودیمرحم  وزیآندومتر یماریب شرفتیمهار پ

از  یبه عنوان بخش مادر ریشبا  هیتغذ 9181دهه  لیاوا در

کودک  یرشد و بقا یبرا سفیونی GOBIF برنامه

 0-2در  دیبا رخوارانیش هیاعالم نیشد، براساس ا یمعرف
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 هیتغذ مادر ریشبا  یماه اول تولد به صورت انحصار

 ،یالمللنیو ب یمل یکه سازمان ها نیشوند. باوجود ا

، دهندیمقرار  تیمورد حما اریرا بس یانحصار یردهیش

ده است. در آم انیسخن به م یردهیاز کمرنگ شدن ش

 2تا  مادر ریشبا  یانحصار هیشاخص تغذایران کشور 

درصد در  8/99درصد در کل کشور،  9/99 یماهگ

درصد در  0/95درصد در تهران،  98 ،یشرق جانیآذربا

 (.99)است شدهگزارشدرصد در اهواز  5/91مازندران و 

 دیجد روسیبر وجود کرونا ومبنی  یمدرک چیهکنون تا

مادران  رشیاز  هیتغذ قیانتقال آن از طر ایمادر و  رشیدر 

 نیشتریبوجود ندارد.  91-یا مشکوک به کوویدو  مبتال

، انتقال در مورد نوزادان مادران مشکوک و مبتال ینگران

. باشدیممادر به نوزاد  یدراپلتهای تنفس قیاز طر روسیو

 91-دیکووبه  النه مادر مبت ریش (9191)چن و همکارانش

کردند  یبررس دیجد روسیو ود کرونارا از نظر وج

از نظر  شدهیبررس یهانمونهداشتند که تمام  اعالمو

 .بودند یمنف دیجد روسیکرونا و

برای نوزاد  هیمنبع تغذ نیمادر بهتر ریش CDCم الطبق اع

مصون  هایماریباز  ارییو او را در مقابل بس باشدیم

 یعمومحال  91-دیکووبه  مبتال . اگر مادرداردینگه م

نوزاد را انجام دهد قبل  یردهیش خواهدیمدارد و  یخوب

آب و صابون شسته و  دستان خود را با یردهیاز شروع ش

در  مارییب مالئاز ماسک صورت استفاده کند و اگر ع

 از نوزاد خود مراقبت کند، تواندینماست و  دیمادر شد

نوزادش آماده  هیخود را جهت تغذ دهیدوش ریش دیبا

 یاختصاص ردوشیش کیکار بهتر است  نیبرای اکند و 

و قبل از تماس با  یردوشیقبل از ش کند، هیبرای خود ته

دستهای خود را با آب و  ریو بطری ش یردوشیش پپم

 ریبعد از اتمام ش و دیبشو هیثان 01-21صابون به مدت 

مادر در تماس  ریکه با ش پپم یهاقسمتتمام  یدوش

 (.90)کند یضدعفون تینهاشسته و در  البوده را کام

تماس زود در کشور ایران به  منتشرشدههای دستورالعمل

 به یانحصار یردهیو ش و نوزاد مادر کیهنگام و نزد

. مادران مبتال و یا مشکوک به کندیماشاره  کودک

 یبهداشت تنفسجهت شیردهی الزم است  91-دیکوو

 یدر صورت دسترس و شود تیدادن را رعا ریهنگام ش

 ایدست ها را قبل و پس از لمس نوزاد  اسک بپوشد.م

با آب و  یبطر ای ردوشیمانند ش یردهیش هر گونه لوازم

که سالم است  یو در صورت امکان فرد دیبشو صابون

نوزاد توسط همراه همچنین  را به نوزاد بدهد. ریشی بطر

که مادر  یدر صورت شود. یو در اتاق جداگانه نگهدار

نوزاد  یباشند، نگهدار داریپا ینینظر بال و نوزاد هر دو از

مادر  ریبا ش هیتغذ زیو ن فاصله تیدر اتاق مادر با رعا

نوزاد  لیدارد و فیخف میعال بالمانع است، چنانچه مادر

مادر و نوزاد  نیپرده ب کیحداقل  بدون عالمت باشد

 91-دیکوودر صورت بد حال بودن مادر مبتال به  باشد.

ی دیگر شیردهی مانند دوشیدن شیر از روش ها توانیم

استفاده از شیر مادر  ،مادر به منظور تداوم شیردهی

بارداری از  (.95-92)اهدایی یا شیر مصنوعی استفاده کرد

. از باشدیمجمله حساس ترین دوران زندگی یک زن 

یک سو ترس و نگرانی مرتبط با مسائل بارداری و 

نگرانی از  ،یمانترس از زا ،زایمان مانند تغییرات جسمی

وضعیت سالمتی نوزاد و از سوی دیگر در شرایط فعلی 

ترس از ابتال به بیماری در خود و  91-دیکووپاندمی 

نگرانی از ابتال در صورت مراجعه به مرکز  ،نوزاد

بهداشتی و درمانی از جمله موارد احساسات منفی 

هستند. لذا غربالگری سالمت روان در اولین مالقات 

در مالقات بعدی و پس از زایمان  ازآنپسو بارداری 

 (.97-98)گرددیمتوصیه 

ن اسازم یاز سو منتشرشده یهادستورالعملبه  با توجه

بهداشت و وزارت بهداشت کشور در خصوص  یجهان

زنان  یاما همچنان آگاه 91-دیکوو یدر پاندم یردهیش

 تیمتفاوت است. با توجه به اهم اریبس نهیزم نیدر ا

 یاریبس نکهیبر ا تیمادر و نوزاد و با عنا یبرا یردهیش

انتقال  نهیدر زم یکاف یآگاه اشتنند لیاز زنان به دل

لذا  کنندیمامتناع  یردهیاز ش مادر ریش قیاز طر یماریب

زنان  یآگاه زانیبر م یمرور باهدفمطالعه حاضر 

 یبر آن در پاندم مؤثرو عوامل  یردهینسبت به ش

 انجام شد. 91-دیکوو
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 کارروش 

است. مطالعه در  یمفهوم یمطالعه از نوع مرور نیا   

 است که شامل: شدهانجامپنج مرحله 
 ،قیسوال تحق یطراح .9

 ق،یجستجو و استخراج مطالعات وابسته به تحق .9

 انتخاب مطالعات مرتبط، .9

 و خالصه کردن داده ها و اطالعات یبندزمانجدول  .0

 .باشدیم جیگزارش نتاو  .5

 قيسوال تحق یطراح-1

 91-دیکوو یدر پاندم یردهیزنان نسبت به ش یآگاه .9

 چگونه است؟

عوامل مرتبط با آگاهی زنان نسبت به شیردهی در  .9

 چیست؟ 91-پاندمی کووید

ابتدا  در: قيجستجو و استخراج مطالعات وابسته به تحق -2

صورت گرفت. به  نیمقاالت توسط محقق یجستجو

قاالت داده ها در خصوص م یآورجمعکه  ییگونه ا

 اتیدر گوگل اسکوالر، بانک اطالعات نشر یفارس

سامانه  ،8یجهاد دانشگاه یاطالعات علم گاهیپا ،7کشور

 یآورفنبرکت، پژوهشگاه علوم و  گستردانش

 یسیدر رابطه با مطالعات انگل انجام شد. 1رانیاطالعات ا

 ؛یهاگاهیپاجستجو در هم 
 

Scopus،PubMed،Google scholar ، Embase  و 
Library of Cochrane 

 

صورت گرفت.  9191-9199 یها در محدوده سال

مطالعات با استفاده از  یکیالکترون یجستجو

 ؛یهادواژهیکل

 

Breastfeeding, Breastmilk, COVID-19, 

Coronavirus, Related factor, Awareness 
 

 یهاگاهیپاجستجو در  یمورد استفاده برا یهادواژهیکل

، 91-دیکوو روس،یو کرونا ،یردهیش :عبارتند یفارس

ورود شامل  یارهایمع بود. و عوامل مرتبط یآگاه

زنان نسبت به  یآگاه زانیاست که م یمقاالت یتمام

را  91-دیکوو یبر آن در پاندم مؤثرو عوامل  یردهیش

در دسترس و به زبان  هاآنو متن کامل  کندیم یبررس

                                                 
7. Magiran 
8. SID 
9. IranDoc 

 زیخروج ن اریمع ؛ ونگارش شده بود یسیو انگل یفارس

 بوده است. مرتبط با عنوان ریمطالعات غ

 با: ورود یارهاياستخراج مطالعات مطابق با مع-3

جستجو در  یباال در انتها یهادواژهیکلاز  یریگبهره

بر  مطالعات شد. یآورجمعمطالعه  91مجموع تعداد 

قرار گرفتند. انتخاب  یورود بررس یارهایاساس مع

صورت گرفت که ابتدا  ییمطالعات مرتبط به گونه ا

تمام مقاالت موجود در  دهیو چک نیاز عناو یستیل

 در شد. هیپژوهشگران ته سطتو یاطالعات یهاگاهیپا

مقاالت، تعداد  دهیبر عنوان و چک قیادامه با مرور دق

بودن با هدف مطالعه  رمرتبطیبه علت غ هاآناز  یادیز

وان که پس از مطالعه عن یکنار گذاشته شد و در صورت

در مورد مطالعه وجود  یریگمیتصمامکان  ،دهیو چک

نداشت، متن کامل آن مورد مطالعه قرار گرفت. سپس 

پژوهش شدند  ندیمقاالت مرتبط به طور مستقل وارد فرآ

 (.9شماره  ری)تصومقاله وارد مطالعه شد 5 تیو در نها

مطالعات مرتبط  :هاداده یبندجدولخالصه کردن و -4

قرار گرفتند که  یابیارزو  یموردبررس قیتحق موضوعبا 

 آورده شد. 9شماره در جدول 

از مطالعه  پس: مطالعه یهاافتهیاز  شدهگزارش جینتا-5

 قیخالصه و متن کامل مقاالت مرتبط با موضوع تحق

انجام نگارش استخراج شد.  یاطالعات مورد نظر برا

 سال، سنده،یهر مطالعه شامل نام نو یاطالعات الزم برا

 یابزار گردآور ،یریگنمونهمکان، نوع مطالعه، روش 

بود. در انتها، اطالعات حاصل از  جیاطالعات و نتا

به صورت متن کامل  تیشد و در نها یبندطبقهمقاالت 

 گزارش شد. یمقاله مرور کی

 

 
 واردشده مطالعات تعداد به مربوط نمودار: 1شكل شماره 
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 هاافتهی

مقاله  91جستجو در ابتدا تعداد  یاستراتژ یریکارگبهبا    

مرتبط  ریتعداد با حذف موارد غ نیاز ا ؛ کهبه دست آمد

 کیماند. در فلوچارت شماره  یباق مطالعه 5 یتکرارو 

 شدهدادهانتخاب مقاالت نشان  ندیاز فرآ ییاخالصه

انجام شد. جامعه  یمطالعه به صورت مقطع 5 نیاست. ا

باردار یا  کرونا یمبود که در پاند یزنان املش یآمار

 حاصل از مطالعات، جینتا یبندطبقهبا  .شیرده بودند

آگاهی زنان باردار در زمینه شیردهی در پاندمی کوید 

 ؛شد. این چهار طبقه شامل یبندمیتقسدر چهار حیطه  91
 رابطه مادر و نوزاد تیو تقو یردهیاز ش یالف(آگاه 

 91-دیکووو انتقال  یردهیاز ش یب(آگاه

  نوزادان مرگ و میرو کاهش  یردهیزنان از ش یآگاهج(

 و کاهش سرطان پستان و تخمدان یردهیزنان از ش ید(آگاه
 

 الف(آگاهی از شيردهی و تقویت رابطه مادر و نوزاد

بسیاری از زنان  ،نتایج حاصل از مطالعات نشان داد   

موافق شیردهی به نوزادشان بودند و تمایل به شیردهی 

داشتند. مادران بر این باور بودند که  طوالنی مدت

بهترین و کامل ترین ماده غذایی برای نوزادان تازه 

و هرگز شیر  باشدیمماه شیر مادر  2و زیر  متولدشده

خشک جایگزین شیر مادر نخواهد شد و در مواردی 

جایگزین  تواندیم خشک ریشچون عدم تحمل گلوکز 

شیر مادر  ،شیر مادر شود. مطالعات گزارش کردند

موجب تقویت و استحکام پیوند بین مادر و نوزاد 

 .(95)شودیم

 

 11-ب(آگاهی از شيردهی و انتقال کووید

 یهاینگرانبسیاری از زنان  91-دیووکبه دلیل پاندمی    

 مادر ریشاز طریق  91-دیکووبسیاری در زمینه انتقال 

آگاهی زنان  ،داشتند. براساس نتایج حاصل از مطالعات

از طریق شیردهی متفاوت بود.  91-دیکوودر زمینه انتقال 

از  91-دیکوومطالعه آگاهی زنان نسبت به انتقال  0در 

بود اما در یک مطالعه بسیاری  طریق شیردهی نسبتا پایین

معتقد بودند ویروس کرونا نمی  کنندگانشرکتاز 

 .(92 ،99-90)تواند بر شیر مادر تاثیر بگذارد

 

 ج(آگاهی زنان از شيردهی و کاهش مورتاليتی نوزادان

زنان آگاهی کافی  ،نتایج حاصل از مطالعات نشان داد

ر زمینه شیردهی و کاهش مورتالیتی نوزادان داشتند. د

 .(95)این امر موجب تقویت و استمرار شیردهی می شود

 

کاهش سرطان پستان و د(آگاهی زنان از شيردهی و 

 تخمدان

نتایج حاصل از مطالعات نشان داد زنان آگاهی کافی در 

زمینه شیردهی و کاهش سرطان پستان و تخمدان داشتند. 

شایع  یهاسرطانبا توجه به اینکه سرطان پستان از جمله 

و این امر نیز موجب تقویت و استمرار  باشدیمدر زنان 

 .(95)شیردهی می شود

 

بر آگاهی زنان از شيردهی در  مؤثرعوامل 

 11-پاندمی کووید

بر  مؤثربراساس نتایج حاصل از مطالعات عوامل   

سابقه  ،محل اقامت ،سن ،تحصیالت ؛آگاهی زنان شامل

مشاوره پزشکی و حمایت اجتماعی بود.  ،شیردهی

آگاهی  ،گفت زنان با سطح تحصیالت باال توانیم

دارند.  91-دیکووپاندمی  بیشتری نسبت به شیردهی در

همچنین زنان با سنین باال و با سابقه شیردهی قبلی در 

بدون زایمان)نولی فرزندان آگاهی بیشتری نسبت به زنان 

و با سن کم دارند. زندگی کردن در شهر نیز جزء  پار( 

بیشتر زنان نسبت  به آگاهی تواندیمعواملی است که 

 .(95-92 ،99)شیردهی کمک کند
 

 بحث

میزان  ،نتایج حاصل از مطالعه مروری کنونی نشان داد   

 آگاهی بیشتر زنان نسبت به شیردهی در پاندمی 

 اما در مطالعات؛ در سطح پایینی قرار داشت 91-دیکوو

 نسبت زنان بیشتر آگاهی سطح شیردهی به مربوط قبلی

 به تواندیم ختالفا این علت. بود متوسط شیردهی، به

و ( 9982)باشد. مطالعه صالحیان 91-دیکوو وجود دلیل

 ،سطح آگاهی بیشتر زنان نسبت به شیردهی (9987)کمالی

به دلیل وجود  تواندیممتوسط بود. علت این اختالف 

 91-دیکوو میدانیمکه طورباشد. همان 91-دیکوو

سرعت گسترش یافت و بسیاری بیماری جدید بود که به
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مادران باردار و شیرده بدلیل ترس از ابتال به مراکز  از

ایی ماما با به همین دلیل رابطه حرفه کردندینممراجعه 

مادران باردار و شیرده کمرنگ شد و جریان اطالعاتی 

و همین امر  گرددینماز ماما به مادران باردار منتقل 

موجب کاهش سطح اطالعاتی مادران نسبت به شیردهی 

ج حاصل از اما نتای. (97-98)گردید 91-دیکووی در پاندم

ما بود  بامطالعههمسو ( 9989)مطالعه مصفا و همکاران

 نییپا یردهیزنان نسبت به ش یمعنا که سطح آگاه نیبد

 یواحدها التیسطح تحص لیدلبه تواندیمبود که 

کمتر  شده ذکرطالعه که در م یپژوهش باشد. به صورت

 (.99)داشتند یدانشگاه التیدرصد افراد تحص 99از 

شیردهی  ،در مطالعه مروری حاضر زنان معتقد بودند

و شیر مادر  شودیمموجب تقویت رابطه مادر و نوزاد 

بهترین و کامل ترین ماده مغذی برای نوزادان محسوب 

 یهاافتهی (9195)و همکاران 91. در مطالعه پاندیشودیم

 مذکور ما گزارش شد اما در پژوهش بامطالعه یمشابه

و  یردهیش حیدانش و اطالعات مربوط به روش صح

پژوهش  .(91)قرار داشت ینییدر سطح پا یردهیدفعات ش

 نهیدر زم یکاف یزنان آگاهکنونی نشان داد  ریمرو

 یهاافتهی نوزادان داشتند. یتیو کاهش مورتال یردهیش

همسو با  (9982)و همکارانحاصل از مطالعه صالحیان 

بر  یردهیمطالعه ما بود و نشان داد مادران از اثرات ش

و  یتنفس یماریو احتمال ابتال به ب یتیکاهش مورتال

حاصل از پژوهش  یهاافتهی (.97)مطلع بودند یگوارش

 نهیدر زم یکاف یزنان آگاهمروری حاضر نشان داد 

در  و کاهش سرطان پستان و تخمدان داشتند. یردهیش

 و 99جمیال حاصل از مطالعه یهاافتهیاین راستا 

با  سهیدر مقا ییاینشان داد زنان اسپان (9191)همکاران

تبار اطالعات  ییکایآمر-ییقایآفر پوستاهیسزنان 

 .(91)و سرطان پستان داشتند یردهیش نهیدر زم یادیز

یکی از که در پژوهش مروری کنونی نشان داده شد 

 ،گذار بر آگاهی زنان نسبت به شیردهیعوامل تاثیر

زنان با سطح . بدین معنا که باشدیمسطح تحصیالت 

                                                 
10. Deeksha Pandey 
11. Jamila 

در  یردهینسبت به ش یشتریب یباال، آگاه التیتحص

حاصل از مطالعه  یهاافتهی دارند. 91-دیکوو یپاندم

اما در ؛ (97-98)عه ما بودهمسو با مطال صالحیان و کمالی

مطالعه صالحیان شاغل بودن هم از عوامل تاثیر گذار بر 

. در این راستا شدیمآگاهی زنان از شیردهی محسوب 

 ینشان داد دانش و آگاهپور و همکاران مطالعه هاشمی

در  بافیو قال دارخانهبا مادران  سهیمادران کارمند در مقا

 . (99)قرار داشت یسطح باالتر

بر آگاهی زنان نسبت به شیردهی  مؤثراز دیگر عوامل 

حمایت از  مشاوره تیم پزشکی و 91-دیکوودر پاندمی 

حاصل از مطالعه هانگ  یهاافتهیسوی آنان بود. 

 . (99)راستا بود نیدر هم (9199)و همکاران 99جیانگ

 

 یريگجهينت

بدن  یمنیا ستمیس را در یراتییتغو شیردهی  یباردار   

تداوم  تیبا موفق ی و شیردهیتا باردار کندیم جادیا

تنفسی را بیشتر  یهاعفونتابتال  ابتال به سکی. پس رابدی

از این دسته می باشد.  91-دیکووکه ویروس  کندیم

موارد مشکوک و  ؛تمامی زنان باردار و شیرده شامل

حین زایمان و شیردهی  ،مبتال باید در دوران بارداری

باال و اطالعات مناسبی برخوردار  تیفیباک یهامراقبت

ترین و کامل ترین مهم مادر ریشبا عنایت بر اینکه باشند. 

به منظور  شودیممنبع غذایی برای نوزادان محسوب 

 ردهیشباردار و زنان  ،محروم نشدن نوزادان از شیر مادر

حاصل از  جینتاد. دارن حیاطالعات صح افتیبه در ازین

اطالعات  افتیبه در ازین ردهیان شمطالعات نشان داد زن

 طیبا توجه به شرا گرددیم هیدارند و توص حیصح

مطالب توسط ماماها و  نیکرونا ا یدر پاندم نهیقرنط

 یگروه ها قیاز طر یبهداشت کارکنان شاغل در مراکز

 ارائه گردد. ردهیش به مادران باردار و یمجاز

 

 

 

                                                 
12. Hong jiang 
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 مورد قيموضوع تحق: مطالعات مرتبط با 1جدول شماره 

نوع  عنوان مکان سال نویسنده

 مطالعه

 هاافتهی ابزار پژوهش تعداد نمونه

Michael 
Ceuleman
s et 

al.(12) 

 SARS-CoV-2 کیبلژ 9191

Infections and 

Impact of the 

COVID-19 

Pandemic in 

Pregnancy and 

Breastfeeding: 

Results from an 

Observational Study 

in Primary Care in 

Belgium 

 زن 2071 مقطعی

باردار و 

 شیرده

درصد از  11از  شیبنتایج حاصل از مطالعه نشان داد  محقق ساخته نامهپرسش

 یکرونا نم روسیمعتقد بودند و کنندگانشرکت

از زنان،  یمین بایبگذارد. تقر ریمادر تاث ریتواند بر ش

نوزادانشان در نظر  یمدت برا یطوالن یردهیش

 ریتاث یردهیبر ش توانستیمکه  یعوامل داشتند.

 یاجتماع تیحما ،یبگذارد شامل مشاوره پزشک

 بود. یردهیزنان و سابقه ش

Sandeep 
Grover et 
al.(13) 

 Beliefs related to هند 2020

sexual intimacy, 

pregnancy and 

breastfeeding in the 

public during 

COVID-19 era: a 

web-based survey 

from India 

ساخته پرسشنامه محقق  زن 9292 مقطعی

از  یستیکه براساس ل

WHO، CDC  و

MoHFW .تهیه شد 

سوم از  کی بایتقرنتایج حاصل از مطالعه نشان داد 

 یش کردند رابطه جنسگزار کنندگانشرکت

 91-دیمحافظت نشده با همسر موجب انتقال کوو

درصد(  0197) یمین حدوداً. شودیم

به  تواندیم 91-دیمعتقد بودند کوو کنندگانشرکت

 98. ابدیانتقال  نیاز مادر به جن یصورت عمود

-دیگزارش کردند کوو کنندگانشرکتدرصد از 

 نتقل شود.به نوزاد م یردهیش قیاز طر تواندیم 91

Kee Thai 
Yeo et 

al.(14) 

 Knowledge and ژاپن 2020

Expectations of 

Perinatal Care 

Among Pregnant 

Women During the 

COVID-19 Pandemic 

زن  999 مقطعی

 باردار

پرسشنامه محقق ساخته 

نابع معتبر براساس م

نظر  ریموجود و ز

نوزادان و  نیمتخصص

زنان با توجه به 

 موجود یهاپروتکل

از آنان گزارش  درصد 10نتایج حاصل از مطالعه 

موجب کاهش  یریشگیپ یها یکردند استراتژ

 کنندگانشرکتدرصد از  79و  شودیم یماریب

 نیبه جن یرحم قیاز طر 91-دیاعتقاد داشتند کوو

 کنندگانشرکتدرصد از  99و تنها  ابدییمانتقال 

 یب 91-دیکوو ریدر زنان درگ یردهیمعتقد بودند ش

 خطر است.

Ahmad 
Khairi Al 
Sammarra

ie et 
al.(15) 

 Awareness of سودان 2020

Sudanese Citizens 

about the Benefits of 

Breastfeeding 

compared to Formula 

in Khartoum State, 

Sudan 

پرسشنامه محقق ساخته  زن 115 مقطعی

 سوالی 90

نتایج حاصل از مطالعه نشان داد بیشتر 

( موافق بودند شیردهی درصد 17) کنندگانشرکت

. باشدیمماه  2غذایی برای نوزادان زیر  بهترین مواد

معتقد بودند شیردهی  کنندگانشرکت درصد 25

 78. دهدیممیزان مورتالیتی نوزادان را کاهش 

پاسخ دادند شیردهی موجب  کنندگانشرکت درصد

 .شودیمکاهش کنسر پستان و تخمدان 

 ،عوامل تاثیر گذار بر آگاهی شامل میزان تحصیالت

 محل اقامت بود. وضعیت تاهل و ،سن

Rashida 
Sultana et 

al.(16) 

 Awareness about پاکستان 2020

Breastfeeding 

Practices among 

Pregnant and 

Postnatal  

Women during 

Covid-19 Pandemic 

پرسشنامه محقق ساخته  زن 011 مقطعی

 ؛شامل سه بخش
 ،اطالعات دموگرافیک. 9

درمورد شیردهی  سوال 91. 9

 و یونیسف WHOبراساس 

 آگاهی درمورد شیردهی. 9

درصد زنان  92نتایج حاصل از مطالعه نشان داد 

 99ت ضعیفی داشتند. تنها نسبت شیردهی اطالعا

درصد از زنان به این واقعیت که مادر آلوده به 

به نوزادش شیر دهد آگاهی  تواندیم 91-کووید

عوامل تاثیر گذار بر آگاهی زنان نسبت  داشتند.

 میزان تحصیالت بود. ،شیردهی
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